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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Καξνύζη, 3 Ηαλνπαξίνπ 2019
Αξ. πξση.: 28
ΑΠΟΦΑΗ
(αξηζκ.: 240/2018)
Θέμα: Απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε ηεο εηαηξείαο «……….» από ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο πξνο ηελ Α.Γ.Α.Δ. Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Θαλνληζκόο γηα
ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΘ Β’ 2715/17-11-2011).
Σελ Σεηάξηε, 18ε Ηνπιίνπ 2018 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα ηεο
Α.Γ.Α.Δ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, θ.
Κηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, θ.θ. Γεσξγίνπ Κπαθάιε θαη Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε,
θαζώο θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεκνζζέλε Βνπγηνύθα θαη Γεσξγίνπ Κηζαειίδε,
νη νπνίνη πξνζήιζαλ πξνο αλαπιήξσζε αληηζηνίρσο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Ησάλλε
Αζθνμπιάθε θαη Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, νη νπνίνη δελ παξέζηεζαλ αλ θαη είραλ λνκίκσο
θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί. Απώλ, επίζεο ήηαλ θαη ην ηαθηηθό κέινο θ. Κηραήι
Γεσξγηαθόδεο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί.
Ζ Α.Γ.Α.Δ. αζρνιήζεθε κε ην ελδερόκελν εμαίξεζεο ηεο εηαηξείαο «………..» από ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνο ηελ Α.Γ.Α.Δ. Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ.
(ΦΔΘ Β’ 2715/17-11-2011).
Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο.
Ιακβάλνληαο ππόςε :
1. Σν άξζξν 19 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο,
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ»
(ΦΔΘ Α΄ 47), θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 παξ.1, 6 παξ.1 ηνπ λόκνπ απηνύ,
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο,
ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο
ξπζκίζεηο» (ΦΔΘ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη,
4. Σν Λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΘ Α’51/2012), όπσο ηζρύεη,
θαη ηδίσο ην άξζξν 61 απηνύ,
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5. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ Λ. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο –
Θαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 47/11.05.2015),
6. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Λ. 4339/2015 (ΦΔΘ Α’ 133/2015) «Αδεηνδόηεζε
παξόρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεύζεξεο ιήςεο Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ
επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη
Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο
Γηπισκαηίαο - ύζηαζε Δζληθνύ Θέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθώλ Κέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
Κεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθώλ Κέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ.
4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
7. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4369/2016 (ΦΔΘ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Κεηξών
Δπηηειηθώλ ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα
αμηνιόγεζεο,

πξναγσγώλ

θαη

επηινγήο

πξντζηακέλσλ

(δηαθάλεηα

–

αμηνθξαηία

θαη

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΘ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ,
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ Λ. 4411/2016 (ΦΔΘ Α΄ 142/2016),
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ
Δπηθνηλσληώλ (ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., ΦΔΘ Β΄2715/17-11-2011),
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3674/2008 («Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ Γηαζθάιηζεο ηνπ
Απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΘ Α΄ 136), όπσο ηζρύεη,
12. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2314/31.10.2013 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «……...»,
13. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 147/20.01.2014 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«……….», κε ηελ νπνία κεηαμύ άιισλ δειώλεη όηη:
«Σα είδε ησλ

πιεξνθνξηαθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ (ΠΔ) πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ από ηελ εηαηξία καο,
είλαη ην ζύζηεκα ηηκνιόγεζεο όπνπ θαηαρσξνύληαη δεδνκέλα ηα νπνία
απνζηέιινληαη από ην δίθηπν θαη ηηκνινγνύληαη από κέξνπο καο ώζηε λα
εηζπξαρζνύλ από ηνπο πειάηεο καο.
Ωο εηθνληθόο πάξνρνο, δελ δηαζέηνπκε νύηε ρξεζηκνπνηνύκε θαλέλα άιιν ζύζηεκα
παξαθνινύζεζεο, θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ηειεθσληθώλ, δηαδηθηπαθώλ
επηθνηλσληώλ. Όινη νη ινγαξηαζκνί παξαιακβάλνληαη ζε πξσηόηππε θαη έληππε
κνξθή κε ην ινγόηππν Vodafone από ηνλ αληίζηνηρν πάξνρν.»,
14.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 378/10.02.2014 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο κε ηελ

επσλπκία «……….», κε ηελ νπνία κεηαμύ άιισλ δειώλεη όηη:
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«Οη αλαιύζεηο θιήζεσλ όισλ ησλ πειαηώλ καο απνζηέιινληαη ζηελ εηαηξεία καο από

ην δίθηπν κε ην ινγόηππν ηεο ……. ζε ζθξαγηζκέλεο θνύηεο κέζσ courier ζε κεληαία
βάζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαιύζεηο πνπ αθνξνύλ ζε θάζε πειάηε, επηζπλάπηνληαη ζην
αληίζηνηρν ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ/κεληαίν ινγαξηαζκό πνπ εθδίδνπκε θαη
ηαρπδξνκνύκε ζε θιεηζηό θάθειν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαρείξηζε γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν
ρώξν ησλ γξαθείσλ καο θη από ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ζπλνιηθά πέληε, πνπ έρνπλ
επηιερζεί.»,
15.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 153/26.01.2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο κε ηελ

επσλπκία «……….», κε ηελ νπνία κεηαμύ άιισλ δειώλεη όηη:
«αο γλσξίδνπκε όηη, πέξαλ ησλ απνζηειινκέλσλ από ηνλ πάξνρν ζηνηρείσλ, δελ

έρνπκε πξόζβαζε ζε ζηνηρεία θιήζεσλ θαη επνκέλσο δελ θαηαρσξνύκε ηέηνηα
ζηνηρεία ζην ζύζηεκα ηηκνιόγεζεο ή ζε θάπνην πιεξνθνξηαθό θαη επηθνηλσληαθό
ζύζηεκα ΠΔ.»,
16.

ηελ από 28.11.2016 ειεθηξνληθή επηζηνιή (e-mail) πξνο ηελ εηαηξεία «…….», ζηελ

νπνία δεηείηαη λα ελεκεξσζεί ε ΑΓΑΔ ζρεηηθά κε ην εάλ έρνπλ κεηαβιεζεί νη ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη από ηελ εηαηξεία ζηηο ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 147/20.01.2014, 378/10.02.2014 θαη 153/26.01.2015 επηζηνιέο ηεο,
17.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 2988/08.12.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο κε ηελ

επσλπκία «……», κε ηελ νπνία κεηαμύ άιισλ δειώλεη όηη ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεηαγελέζηεξν
ηεο ζύληαμεο ηεο κε αξ. πξση. ΑΓΑΔ 153/26.1.2015 επηζηνιήο ηεο, ε εηαηξεία γλσζηνπνίεζε
ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ηελ πξόζεζή ηεο λα αζθήζεη, πιένλ ησλ όζσλ έρεη ήδε γλσξίζεη ζηελ ΑΓΑΔ,
επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο. Ωζηόζν,
δειώλεη όηη:

«Δπηζεκαίλεηαη όηη νη αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί Γήισζε
Θαηαρώξεζεο δελ αζθνύληαη ελ ηνηο πξάγκαζη επί ηνπ παξόληνο θαη δελ έρνπλ
αζθεζεί ζην παξειζόλ από ηελ εηαηξεία, θαζώο ε εηαηξεία δε δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε
ππνδνκή ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πξνο ηνύην».
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 237/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
19. Σν ππ’ αξηζκ. 39 Πξαθηηθό ηεο από 18-07-2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
20. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ,
Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΚΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΙΟΘΝΩΝΘΩΝ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Α. Λα εμαηξεζεί ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «……...» από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Πνιηηηθήο
Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη λα ελεκεξσζεί πεξί
απηνύ ε εηαηξεία, κε ηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο:
α) Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «……….» νθείιεη λα δηαζέηεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ
ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 9 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. («Θαλνληζκόο γηα ηελ
Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», ΦΔΘ Β΄ 2715/17.11.2011), όζνλ
αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα επηθνηλσλίαο πνπ δηαηεξνύληαη ζε θπζηθή
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κνξθή (ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ/κεληαίνη ινγαξηαζκνί κε αλαιύζεηο θιήζεσλ πειαηώλ),
ηόζν από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ όζν θαη από ηελ πιεπξά ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο.
β) ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαβιεζνύλ, όπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη από ηελ εηαηξεία ζηηο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 147/20-01-2014, 378/10-022014, 153/26-01-2015 θαη 2988/08.12.2016 επηζηνιέο ηεο, ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«……..» ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ακειιεηί ηελ Α.Γ.Α.Δ. θαη λα ππνβάιεη Πνιηηηθή
Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ/δηθηύσλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Α.Γ.Α.Δ. επηθπιάζζεηαη
ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαηά πάληα ρξόλν σο πξνο ηελ
αιήζεηα ησλ δειώζεσλ ηεο εηαηξείαο.
Β. Λα θιεζεί ε εηαηξεία «……….» λα παξαιάβεη από ηελ έδξα ηεο Αξρήο ηελ Απόθαζε πνπ ζα
εθδνζεί επί ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο.
Θξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 18 Ηνπιίνπ 2018.

Ο Πξόεδξνο

Υξήζηνο Εακπίξαο

